
དཔེ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ། 

 

དད་པའི་ས་བོན། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་ལམ་སྟོན། 

གླེགས་བམ་གཉིས་པ། 

 

ངོ་སོྤྲད། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཏན་བཞག་གི་དོན་ལུ་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལས་ ནང་ཆོས་དང་ 

འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་སྣ་ཚོགས་ རོྩམ་སྒྲིག་དང་ ཕོྱགས་བསྒྲིགས་ བསྡུ་བསྒྲིགས་ སྐད་བསྒྱུར་ ཞུན་དག་ཚུ་ རྐྱབ་སྟེ་ དཔེ་

བསྐྲུན་འབད་དེ་ འབྲུག་མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་གང་དྲག་ཞུ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།  ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ ག་ཅི་ལུ་ཡང་ ཕན་

ཐབས་ཡོད་པའི ་ དཔེ་དེབ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ རྒྱུད་ལུ་ ཐར་པའི་ས་བོན་བཞག་

ཚུགས་པའི་ ཕན་རླབས་ཅན་གྱི་ དཔེ་དེབ་ གནས་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་ལམ་སྟོན་ དད་པའི་ས་

བོན་ ཟེར་མི་ དཔེ་དེབ་འདི་ཨིན་པས།  

གནས་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆགས་རབས་ ཕོྱགས་བསྡེབས་ དད་པའི་ས་བོན་ ཟེར་མི་ གླེགས་བམ་དང་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ནང་གི་ དགའ་སྟོན་ཆེན་མོ་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་  སྤ་རོ་ ཐིམ་ཕུག་ ཧཱ་ བསམ་རྩེ་ 

མགར་ས་ལྔའི་ནང་ གནས་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་གི་ཆགས་རབས་ ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ གསར་བཏོན་འབད་

ནུག། 

ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་རྒྱབ་ལས་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ ༣ གྱི་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་

ལམ་གཉིས་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནུག 

 



རྒྱ་གར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་ཡུམ་ ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བའི་ནང་ལས་བཏོན་པར ་བོྱན་པའི་ འཛམ་གླིང་རི་རྩའི་

གནས་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་དང་། ཞབས་དྲུང་རང་གིས་གསར་བཞེངས་གནང་

བའི་ རྫོང་གཞིས་ལྔ་གི་གྲས་ལས་ ཁ་བཞི་དབང་ལུ་འདུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གཟིགས་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ ཝང་ཆུ་དང་ 

བྱག་འོག་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་སར ་ སྲིནམོ་ལག་རིང་གིས་ རྐངམ་སྒ་ཧལ་ཏེ་ ཆུ་ཁ་ནང་ལས་ མར་བཏང་སྦེ་ ཕོཝ་

ནང་འཁྱིལ་ཏེ་ ཆུ་ཡར་ལོག་བཏང་ཡི་ར་ འཇིགས་སྐྲག་སྟོན་པའི་སྐབས་ གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་གིས་ གནམ་ལྕགས་ཕབ་སྟེ་ 

བཏུལ་ཞིམ་ལས་ ཆུ་ཁའི་གནས་བདག་སྦེ་ བསྐོས་པའི་ཤུལ་ལས་ མིང་ཡང་ ཆུ་ཁ་ ཟེར་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ ཆུ ་ཁ་རྫོང་ཁག་

གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་གནས་དང་ དགོན་པ། ཚ་ཆུ་དང་ གྲུབ་ཆུ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནས་བཤད་ རྒྱས་བསྡུས་རན་པ། 

ལམ་གྱི་རིང་ཐུང་དང་ མཐོ་ཚད ་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་ག? གནས་སྐོར་རྐྱབ་ཐངས་དང་ གནས་སྐོར ་གྱི་དུས་ཚོད་དགའ་ཤོས་ ནམ་ཨིན་

ན? རྫོང་ཁག་དེ་ཚུའི་ནང་ལུ་ གནས་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་

ཨིན་ན? ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནས་སྐོར་པ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ རྒྱལ་རབས་མཁན་ཚུ་ མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ དད་པའི་ས་

བོན་ གླེགས་བམ་གཉིས་པ་འདི་ ལྷག་སྟེ་གཟིགས་གནང་། 

 

དང་པ། སྤུ་ན་ཁ་རྫངོ་ཁག 

དད་པའི་ས་བོན་ གླེགས་བམ་གཉིས་པ་འདི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ ༢༠ གྲས་ལས་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ སྤུ་ན་

ཁའི་རྫོང་གི་ མིང་དར་ཚུལ་དང་ པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱིས་ བཞེངས་གནང་མི་རྫོང་ཆུང་གི་སྐོར་ལས་དང་ གྲུབ་ཐོབ་ནགས་

ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་བཀོད་དེ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། སྤུ་ན་ཁའི་རྫོང་བཞེངས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་ ཚིག་ཉུང་དོན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ མི་མང་དང་ རྒྱལ་རབས་མཁན་ཚུ་ལུ་ ཕན་རླབས་སྦོམ་བྱུང་

ནི་ཨིན་པས། 

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མེད་རྒེད་འོག་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་ འཛོམས་མེད་རྒེད་འོག་ དགོན་ཤར་རི་རྒེད་

འོག་ སྒུ་མ་རྒེད་འོག་ དཀར་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ གླིང་མུ་རྒེད་འོག་ སྟོད་ཝང་རྒེད་འོག་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ 

ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་ གནས་བཤད་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག 

དེ་ཡང་ ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མེད་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་པའི་ ནེ་པ་ལྷ་ཁང་དང་ མདའ་ལྟོང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་སྐོར་ལས་དང་། ཆུ་སྦུག་རྒེད་

འོག་ནང་ཡོད་པའི་ སེ་བ་ལ་ཆོས་འཁོར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱིས་གཙོས་པའི་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་



གིས་ གསར་བཞེངས་གནང་མི་ ཁམས་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ཚུ་དང་། འཛོམས་མའི་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་པའི་ 

བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་ཕག་ཆུ་དགོན་པའི་གྱང་རོ་གིས་གཙོས་པའི་གནས་ ༡༠ བཀོད་དེ་འདུག། དགོན་ཤར་རི་རྒེད་

འོག་ནང་ཡོད་པའི་ དགོན་ཚེ་ཕུག་གི་གནས་འདི་ སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ 

མཱ་ར་ཏཱི་ཀ་གཉིས་པ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ གནས་བཤད་ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག་ དེ་མ་ཚད་ སྣང་གསལ་དགོན་པ་དང་། 

གནས་རིན་ཆེན་རྫོང་། རི་ཚོགས་དགོན་པ། ཀོ་མོག་ཚ་ཆུ་ཚུ་གིས གཙོས་པའི་ གནས་ཚུ་ བཀོད་དེ་འདུག།  

སྤུ་ན་ཁའི་གནས་སྐོར་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁུ་རུ་ཐང་གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་ལྷ་ཁང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ན་ལཎྜ་ལྷ་ཁང་། 

རྟ་ལོག་དགོན་པ། བྱ་ཁྱུང་དཀར་མོ། དཀར་སྦིས་སྟོང་ཞུགས་ནང་དང་ དགའ་བ་ཕུག་ གནས་རིན་ཆེན་མཛོད། དགོན་ཚེ་ཕུག་ 

ཤེལ་རྔ་མདའ་སྟོང་དགོན་པ། ནེ་པ་དགོན་པ། དོམ་པ་ལ་དགོན་པ། གླིང་མོ་གཏེར་ཆུ་ཚུ་ མཇལ་ཏེ་ མཇུག་ར་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་

མཇལ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། 

 

གཉིས་པ། དབང་འདུས་རྫོང་ཁག 

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དང་ སྤུ་ན་ཁ་གཉིས་ལུ་ གདན་ས་ཡས་མས་གཉིས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་རང་གིས་གསར་

བཞེངས་གནང་བའི་ རྫོང་གཞིས་ལྔ་གི་གྲས་ལས་ གཅིག་ཨིན་པས། 

རྫོང་ཁག་འདི་གི་ རྒེད་འོག་ ༡༦ ནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་དང་། དགོན་པ། གནས་རྡོ་དང་ གནས་ཤིང་། གྲུབ་ཆུ་ཚུ་དང་འབྲེལ་

བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ཡང་ ལུང་ཕོྱགས་འདི་ནང་ གཡུས་ཆགས་པའི་སྔ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ རྒྱལ་

སྲས་ཨར་ཛུན་བཞུགས་ས་ ཤར་ར་ཛ་འོག་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན། གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། 

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ། ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་དང་། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི ་གནས་ཆེན་དང་། 

པད་གླིང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གྲས་ལས་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སྔགས་འཆང་འུག་པ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་རིམ་པར་བོྱན་

ཏེ་ འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་འདུག། 

དེ་ཚུ་ནང ་ལས་ སྔོན་མར་ གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་ ཕོབ་སྦྱིས་ཡུལ་གསར་ལུ་ཕེབས་ད་ སྒང་ཡ་གི་སྟེང་ལུ་ མ་

འོངས་པ་ན་ ངེའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་འོང་ཟེར་ ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་ འབབ་སྟེ་ ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་སྲས་ གདུང་སྲས་ 



པདྨ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་སྐོར་ལས་ ངག་རྒྱུན་དང་ ཡིག་

ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་བཤད་ཚུ་བཀོད་ནུག། 

དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ མཇལ་བར་འགྱོ་ནིའི་དུས་ཚོད་ དགའ་ཤོས་ར་ རང་ཟླ་ ༢ 

པ་དང་ ༣ པའི་ནང་དང་། རང་ཟླ་ ༨ པའི་ ཟླ་མཇུག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ནང་ལུ་ ཨིནམ་

སྦེ་ བཀོད་ནུག 

 

གསུམ་པ། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག 

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ རྒྱ་འབྲུག་ས་མཚམས་ཀྱི་ཁྲོམ་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ རྒྱ་གར་ལས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ འོང་

སའི་གཞུང་ལམ་རྒྱལ་སྒོ་དང་པ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེན་དང་ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། 

འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། ས་སྐྱའི་བླམ་ཚུ་དང་། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། གཙང་མཁན་ཆེན་གྱི་སློབ་མ་ཚུ་དང་། མཚམས་

བྲག་སྤྲུལ་སྐུ། གཏེང་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས། རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཚུ་བོྱན་ཏེ་ 

གདན་འཛིན་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག ། 

དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ཡང་ འབྲུག་གི་བྱུང་རབས་ནང་ མིང་གཏམ་ཡོད་པའི་ དགོན་སྡེ་ སྤ་སྒར་དགོན་པ། སྤྱི་ཞིང་དགོན་པ། མཚམས་

བྲག་དགོན་པ། མདའ་ལྟོང་དགོན་པ་ བཞི་གི་གཙོས་པའི་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ བསྡོམས་ཀྱིས་ ༢༣ གྱི་ ཆགས་ཚུལ་དང་ 

ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྒྱས་བསྡུས་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། 

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ གནས་སྐོར་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ སྤ་སྒར་དགོན་པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མཚམས་བྲག་དགོན་པ་དང་། 

གླང་ཉལ་ཁ། མེ་རི་རྩེ་མོ། དཔག་བསམ་ཁ་གཏུམ་དྲག་ཨ་མའི་གནས། ཕུན་ཚོགས་གླིང་རི་བོ་ དུན་ཏིག་ལས་ གྱེར་གླིང་ལྷ་ཁང་

ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཇལ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་གི་ གནས་ཚུ་ ཧ་ལམ་ མཇལ་ཚར་བའི་ཁྱད་ཆོདཔ་ཨིན་པས། གནས་

སྐོར་རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ དགའ་ཤོས་ར་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཟླ་མཇུག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཟླ་མཇུག་ཚུན་ཨིན་

ཟེར་ ཨིན་པས། 

 

 



སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ། 

དད་པའི་ས་བོན་གྱི་དེབ་འདི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ དཔེ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་གིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་། དཔེ་སྐྲུན་ཁང་འདི་ནང་ ཕྱག་ལཱ་

གནང་མི་ ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་དང་། ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགསཔ་ མཁན་པོ་རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག་

བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ཀརྨ་དབང་འདུས། འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས། རྟ་མགྲིན་ཕུན་ཚོགས། ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་ཚུ་གིས་

ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ རོྩམ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན་པས།  

རྫོང་ཁ་མཁས་མཆོག་ དྲག་ཤོས་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། དོྲག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས། ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། 

སྨིན་དྲུག་རྡོ་རྗེ། བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཚུ་གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་གནང་ནུག། དཔེ་དེབ་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ བསོད་ནམས་བསྟན་

འཛིན་གྱིས་འབད་ནུག 

རྒྱབ་རྟེན་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དུས་རབས་ ༨ པ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ བོྱན་པའི་ ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཀྱི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་ཚུ་གི་རྣམ་ཐར་དང་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ ཆགས་རབས་དང་ ལོ་རྒྱུས་ གནས་བདག་གཞི་

བདག་ཚུ་གི་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ ཆོས་འབྱུང་ རྒྱལ་རབས་ གནས་ཡིག་ གསར་ཤོག་ མི་སྣའི་ངག་རྒྱུན་ལ་སོགས་པ་ 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ ༥༠ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བརྩམས་སྒྲིགས་འབད་འབདཝ་ཅིག་ཨིན་པས། 

 

ཀི་དེབ་ཀྱི་ ཤོག་ཀོའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ ལྗིད་ལྕི་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་

འདུག །  

སྐད་ཡིག་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་རུང་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ གནས་བཤད་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་མ་འབད་བར་ ཆོས་སྐད་ རང་འཇགས་

སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ གནས་བཤད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལ་ལུ་

ཅིག་ ཧ་གོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 

དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོང་ཚད་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༢༠༠/- འབདཝ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གི་ ཉོ་མི་ཚུགས་ནི་

ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་དང་ སློབ་གྲྭ་ བཤད་གྲྭ་ གྲྭ་ཚང་ ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ དཔེ་མཛོད་ཚུ་ནང་ མེད་ཐབས་མེད ་པའི ་དཔེ་

དེ་ཅིག་ཨིན་པས། 

འབྲི་མི། བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ལེགས་བཤད་པ། སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ 


